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 0911-0011تحصیلیسال  دومسال پایان نیم دستورالعمل برگزاری آزمون متمرکز

 به صورت غیر حضوری)برخط(
 
گزااع  اجمازااد  ع اکزاکم اازوکد      هو لزووم عاایزف صا ز    به تداوم شیوع ویروس کرونا  توجهبا    

 (برخط) به صورت غیرحضوری 0911-0011 سال تحصی د  ومسال ها  کمارکو پایان نیمآزکون
 ع عاسزما   کقمضزد اسزف    شزو   کزد برگزواع   (تیرکزا   22لغایزف   09)قب د  بند برناکه زکان کطابق

بزه کراکزو     کراتز  بزه نحزو ا  زم      سموعالعالضام کطالعه ایم ها  کاکوع  برگواع  بهینه آزکون
 عساند شو  و  انشجویان گراکد اطالعآکوزشد 

 

 اقدامات دانشجویان( الف
 uast.ir-://examshttp  و uast.ir://examshttp  الکمرونیکد ها آ عسکراجعه به  -0

  آزکونبرگواع   ع زکان کانوع اجباع  و   برخطساکانه آزکون و  به برا  وع
 خطکمارکزو بزر  آزکزون    عانشزجویان  جهزف شزرکف    کزاکوع  زرصا   الکمرونیکد ها  آ عس توجه:
 باشد کد

  )ا راز هویف( آزکون ساکانه  ع اناویم  عوس آزکون کمارکوو صر    کشخصاتتایید برعسد و  -2
با اسزماا   از  ساکانه آزکون   انشجویان پس از وعو  به  ع باز  زکاند کانوع اجباع  الزم اسف  :1توجه

آوا(  واع  ساکانه آزکون شزد  و ن زبف بزه تاییزد اطالازات      نام کاعبر  )کد ک د کندعج  ع ساکانه هم
 الاکر اقدام ناایند صوق

 انشززجویان    عوس آزکززون کمارکززو میانززاوکغززایرت  ع کشخصززات صززر   و  ع  ززوعت  :2توجههه
 کرات  عا به کرکو آکوزشد کربوط ااالم ناایند   بای ف کد
  آزکون ت ام هارا  صعال و  ع  سمرس  ع ساکانهثبف شااع   -9
   توسط  انشجو  ع ساکانه آزکون رمز عبور ایجا  -0

  شو کدایجا  آزکون  ع ساکانه   انشجوتوسط  رمز عبور  کشخصاتید پس از تای :1توجه
لاا  انشزجو ک زوم بزه     اسف ها یک ان برا  تااکد آزکون توسط  انشجو ایجا  شد عکو ابوع  :2توجه

عکو ابوع به اصرا   یگر ک زمقیاا    اعائهاسف و ک ئولیف ها  اظ و نگهداع  از عکو ابوع تا پایان آزکون
 بر اهد   انشجو خواهد بو    

پزس از واع   عکزو جدیزد     تعریز  بای ف جهزف  کد  ابوعک اه صراکوشد  ع  وعت  انشجو  :3توجه
 و عج شااع   انشزجوید  پس از  .ک یک نااید "عبور بازیابی کلمه"بر عو   کاه   کد ک دناو ن 

بزرا    بزف شزد   ع سزاکانه   کد صعال زاز  بزه شزااع  هازرا  ث      "دریافت کد" کاه بر عو    یکک
 ع سزاکانه   عکزو ابزوع جدیزد   و  کد صعال از وعو  با  ع نهایف  انشجویان   اعسال خواهد شد  انشجو
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کوصزق بزه    انشجویان  ع غیر اینصوعت چنانچه  ابوع جدید اقدام ناایند عکو ایجا  ن بف به توانند کد
 بای ف با کرکو آکوزشد کربوط تااس  ا ل ناایند کد نشوندابوع  ک اهبازیابد 

 تاییهد  به ن بف "مانوراجباری برگزاری پایان تا شروع "زکاند باز  ع   انشجویانالزم اسف  -5
 و سززاکانه ابززوع عکزو  ایجززا و هاچنزیم   خززو   عوس کشزاول آزکززون کمارکزو   و صززر   کشخصزات 

  ناایند اقدام پاسخگوید به سواالت نظرسنجد
 باشد شرکف  ع نظرسنجد الواکد کد :1توجه

  بو  نخواهد کی ر آزکون  ع شرکف اککان اسف بدیهد  صوق اطالاات تایید ادم  وعت  ع :2توجه
تاپ  تب ف و گوشد هوشاند که اککان وعو  به سزاکانه   پل توانند از عایانه شخصد  انشجویان کد -6

 عا  اشمه باشد اسماا   کنند 

بهمر اسف از کروعگرها  به عوز شزد  کزروم یزا صزایر صزاکس       جهف ج وگیر  از بروز کشکل  :1توجه
  اسماا   شو 

 اتخزا  بای زف ن زبف بزه    کزد    انشزجویان  شرایط کنوند و قطعد ا ماالد بزرق با توجه به  :2توجه
 اقدام ناایند  هارا  تاهیدات الزم برا   سمرسد به اینمرنف ثابف و ت ام

 ساکانه شو    واع  با عایانه یا کروعگرها  کخم   به طوع هاوکان بیش از یکباع تواندنمی انشجو  -7

آزکزون بزر اهزد     برگزواع  کزانوع و   ک ئولیف تداعک عایانه و اتصال به اینمرنزف  ع عوز و سزااف    -8
و اتصزال بزه    عایانزه  ع  وعتد که  انشجوید بزه هزر  لیزل اککزان تهیزه        انشجو خواهد بو   شخص

بزا هازاهنگد     عاایف صا ز ه اجمازااد  با عاایف آییم ناکه اکمحانات و تواند اینمرنف نداشمه باشد  کد
 سماا   نااید   ا قب د از اککانات کرکو آکوزشد کحل تحصیل خو 

آ عس سااف کقزرع از طریزق    قیقه قبل از  05  برناکه اکمحاند خو  انشجویان الزم اسف کطابق  -1
ن بف بزه   کاکوع و با اسماا   از نام کاعبر )کدک د( و عکو ابوع واع  ساکانه آزکون شوند و الکمرونیکد

عصع کشکالت ا ماالد از قبیل: ادم اککان وعو  به ساکانه آزکون  قطعد اینمرنف و سایر کزواع  اقزدام   
   هند ع کدت زکان تعییم شد  پاسخ سواالت اکمحاند خو  عا   عاس سااف کقرعو  ناایند

 

 آزمونهای ویژگی (ب

 اسف ( ت مد)ا گوینه چهاع  وعت به آزکون -0

  اسف سوال 22تعدا  سواالت ت مد آزکون  -2
  باشدکدنار   6اسف و سهم نار  کدعس  نار  5/1و اعزش هر سوال  نار  00سواالت آزکون  -9
  صاقد نار  کناد اسفآزکون  -0
 باشد کدقابل کشاهد   ساکانه جاکع آکوزشد )هم آوا(نارات آزکون  از طریق  -5

باشد  تجدیزدنظر نازر  آزکزون کمارکزو     کد "نار   ع اخمیاع کدعس"تجدیدنظر نار   رصا  شاکل  -6
  باشدپایر ناداککان
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ناکزه اکمحانزات   شرایط غیبف  ع آزکون کمارکو تابع قوانیم و کقزرعات آکوزشزد کنزدعج  ع آیزیم     -7
  اسف
  دواع  ساکانه شون  شواجاز   ا   کد انشجویان به   پس از شروع آزکون دقیقه 11 داکثر تا  -8

خواهزد  تعییم شد  و  ع  احه آزکون برا   انشجو قابل کشزاهد    قبلاز  زمان هر آزمونمدت  -1
  بو 
   اسف کشخص پاسخگویی مهلت  اعا  سوال هر -01

 نار  نااید پاسخ  عج به اقدام  سوال هر برا  شد  تعییم که ف از پس شجو ان که وعتد  ع :1توجه
  شد نخواهد کنظوع ایشان برا  سوال آن

 بعزد   سوال به پاسخ ثبف بدون بخواهد  انشجو که وعتد  ع  سوال هر به کربوط که ف  ع :2توجه
  انشزجو  تاییزد   زوعت   ع و شزو  کزد   ا   نازایش   انشجو به پاسخگوید ادم هشداع نااید کراجعه
   ا  خواهد ناایش عا بعد  سوال و ناو   ثبف پاسخ بدون عا سوال ساکانه

کربزوط تعیزیم    کدعسزان توسزط    کدت پاسزخگوید بزه هزر سزوال     کدت زکان هر آزکون و :3وجه ت
 شو  کد

  نداردوجو   قبلی تسواالاککان بازگشف  کروع یا ویرایش کراجعه به سوال بعد   پس از  -00
بزه  زوعت      پاسزخ هزا و گوینزه  سواالتناایش  و شو هر سوال  ع یک  احه ناایش  ا   کد -02

 خواهد بو   تصادفی

 گوینه  حیح عا با ک یک انمخاب نااید  برا  پاسخگوید به سواالت کاصد اسف  انشجو -09
  نخواهد شد عبرا  سواالت باقیااند  کنظوآن  کازا زکان کدت   سوالهر پس از ثبف پاسخ  -00
ا  که قطعد عخ  ا   اسزف  هاان کر  هاز تواند    انشجو کداعتباط ساکانه شدن قطع  ع  وعت -05

    هدباقیااند  ا اکه  تسواال پاسخ بهآزکون شد  و ساکانه کجد ا واع    آزکون تا پایان سق  زکاند
تعدا  سواالت و کدت زکان باقیااند  به  انشجو اازالم     ع وعت وعو  کجد   انشجو به ساکانه :جهتو
 زوعت   تواند به آزکون خو  ا اکه  هد  ع غیزر ایزم  شو  چنانچه کوع  تایید قراع گیر   انشجو کدکد
   تواند  ع آزکون نوبف  وم شرکف نااید کد
شزرکف   نوبزف اول  نمواننزد  ع آزکزون      (  بزرق و اینمرنف قطعد) لی د هر به انشجویان  چنانچه -06
بهدیهی   .نااینزد  شرکفنوبف  وم که سواالت آن با نوبف اول کمااوت اسف  آزکون  ع توانندکد کنند

 است مسئولیت بروز هرگونه مشکل در آزمون نوبت دوم بر عهده دانشجو است.

 13:31 سهاعت  در 11:31 سهاعت  آزمهون  سمه از  انشزجویان   برا  ایم الزم به  کر اسف توجه:
    شد خواهد تکراع کجد  روزهمان 11:11 ساعت در 12ساعت آزمون و روزهمان

  ("پایزان آزکزون  ")ک یزک بزر عو   کازه     انشجو توسط  اتمام آزمونبا تایید آزکون   ع پایان  -07
 یابد کد آزکون خاتاه

 نخواههد آزکزون نوبزف بعزد  عا     ع آزکون  اککان شرکف کجزد    پایان انشجو پس از تایید  :1جهتو
  اشف 



4 

 

... 

... 
... 

آزکون نوبف اول  اف خواهد شد و نار  آزکزون  وم    ع  وعت شرکف  ع آزکون نوبف  وم  :2توجه
 شد  خواهدکنظوع 

 

 ( مانور اجباری آزمون ج
بزه  ( تیرکزا   1لغایزف   6) ع باز  زکزاند  اککان  سمرسد  انشجویان به ساکانهقبل از شروع آزکون  -0

 :کنظوع انجام کواع  زیر صراهم خواهد شد

 
  ع ساکانه آشناید با نحو  برگواع  آزکون از طریق عاهناا  کوجو  

 آکوزشد  ا ماالد ها  عصع خطا یا کوانع و کحدو یف 

  توسط  انشجوعکو ابوع  ع ساکانه  ایجا 

 دبرعسد و تایید کشخصات صر   و آزکون  
 (پاسخگوید به سواالت نظرسنجد توسط  انشجو)ساز  آزکون شبیه 
   ن بف بزه تیرکا ( 1لغایف  6)اجباع  چنانچه  انشجو  ع کدت زکان تعییم شد  جهف کانوع: 1توجه

اککزان   نناایزد  اقزدام  در سهامانه و تکمیل نظرسهججی   دروس آزمون ، تایید مشخصات فردی
  خواهد شدو غای  کح وب  نگر ید شرکف  ع آزکون برا  ایشان صراهم 

 باشد نظرسنجد الواکد کدکانوع و تکایل صرم شرکف  ع  :2توجه
کشکل الزم اسف کراتز  عا بزه کرکزو آکوزشزد کربزوط اازالم        انشجویان  ع  وعت بروز هرگونه  -2

 ناایند   

بای ف  ع اسرع وقف  ع باز  زکزاند کزانوع اجبزاع  ن زبف بزه عصزع کشزکالت        کراکو آکوزشد کد -9
اقدام ناو   و  ع  وعت ادم عصع کشکل کرات  عا به وا د اسماند کربوط اطزالع  ا ماالد  انشجویان 

    هند 

پایزان   11/10/0011آغزاز و  ع عوز چهاعشزنبه    16/10/0011کانوع اجباع  آزکون از عوز یکشنبه  -0
ها  الزم به  انشجویان توسط کراکو آکوزشد عساندخصوص اطالع خواهد پایرصف  ضروعی ف  ع ایم

 ر     وعت پای

 
 

 


